
 
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 20. 10. 2021 
 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 
pí JUDr. Adriana Vavrušková 
pí Ing. Kateřina Ledvinová 
pí Ing. Zdeněk Žert  
 
Pedagogičtí pracovníci: 
pí Mgr. Martina Martínková 
pí Ing. Eva Mazuchová 
pí Mgr. Štěpánka Novotná  
 
Zástupci zřizovatele: 
pí. Stanislava Kiliánová  
pí. Kateřina Záhorová 
p. Ing. Jan Pospíšil 
 
Hosté: 
Mgr. Kateřina Koděrová, ředitelka školy 

 
 Program: 

1.  Zahájení zasedání, přivítání zúčastněných členů ŠR. 
2.  Zvolení zapisovatele 
3. Výroční zpráva školní rok 2020/2021  
4. Různé 

 
1. Přítomné přivítala pí předsedkyně JUDr. Adriana Vavrušková, konstatovala, že ŠR je usnášení 

schopná, všichni členové jsou přítomní. 
2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová. 
3. Jednání ŠR zahájila předsedkyně ŠR, která sdělila, že výroční zpráva ze strany školy byla 

rozeslána všem členům v domluveném termínu. Po té byl prostor pro  k diskuzi k předloženému 
materiálu a byly objasněny dotazy a zapracovány připomínky pí Ing. Ledvinové a pí Záhorové. 
• hlavní úkoly dle výroční zprávy specializace na žáky, kteří přecházejí z 5. do 6. ročníku 
• testování žáků – třetí a sedmé třídy. 

   
 Protože nebyly vzneseny žádné jiné dotazy, námitky ani připomínky přistoupilo se  k hlasování: 
                                                                        Pro: 9 hlasů 
                                                                        Proti: 0 hlas 

Zdržel se: 0 hlas 
ŠR schválila výroční zprávu v předloženém znění za školní rok 2020/2021. 

 
4. Paní  ředitelka podala aktuální informace ze školy: 

 
 akce školy:  25.11.třídní schůzky I. a II. stupeň 
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Investiční akce školy – informovala členy ŠR o plánované rekonstrukci haly Bios. Zahájení realizace akce 
plánovaná na jaro 2022. Jaký to bude mít zásah do chodu školy, jak se budou řešit hodiny TV a jak bude 
vyřešen byt správců haly Bios – vše až bude jasný přesný termín. Další plánovanou akcí je úprava 
příjezdové cesty do prostoru u recepce z ulice Prokopa Velikého – jednolitý povrch, aby se tam nedržela 
voda po deštích, úprava terénu. 
Dále by se měla uskutečnit výměna myčky ve ŠJ (kvůli této plánované rekonstrukci vedení plánuje využít 
možnost udělení ředitelského volna na konci školního roku 2021/2022, dřívější ukončení školního roku).  
 
Diskuse:  
Paní ředitelka požádala paní JUDr. Vavruškovou – až budou třídní schůzky, objasnit rodičům tok peněz, 
které se vybírají od Spolku rodičů formou daru (250,- Kč/žáka jako členský příspěvek) a sdělit oblasti, na 
které se prostředky využívají. Spolek rodičů zašle informaci rodičům ještě před třídními schůzkami.  
 
Paní ředitelka velice poděkovala za tuto spolupráci, díky těmto dobrovolným příspěvkům se budou moci 
např. v Arboretu zřídit chovné budky pro křepelky a voliéry pro andulky. 
 
     
Na závěr poděkovala paní JUDr. Vavrušková za účast na dnešním zasedání.  
 
 
 V Kolíně dne 21. 10. 2021                                              
  Zapsala: Záhorová Kateřina 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 

 


